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ROSINĀT POZITĪVAS 
PĀRMAIŅAS, ATTĪSTĪBU 

 
 
• stiprināt ticību Latvijas valstij 
 
• saliedēt sabiedrību 
 
• apņemties un kopā veidot labāku 

Latviju, t.sk., rosinot 
 - atgriezties Latvijā 
 - vest uz Latviju savas zināšanas, 

pieredzi un potenciālu 
 
• dot jaunus impulsus Latvijas 

ilgtermiņa attīstības mērķu 
sasniegšanai un jaunu mērķu 
izvirzīšanai 

 

Latvijas valsts simtgades 

svinības ir IESPĒJA! 



 

Stiprināt Latvijas sabiedrības 

valstsgribu, piederības sajūtu savai 

valstij un mīlestību pret savu zemi,  

veicinot pašorganizējošus procesus 

un sadarbību 

Latvijas valsts simtgades svinību 

virsmērķis 



Būtiski: 

 

vākt, uzkrāt un apvienot 

spēku,  

lai stiprinātu  

pamatu Latvijas nākotnei 



Latvijas valsts simtgades  

svinību organizācija 





Latvijas valsts simtgades starptautiskā 

programma 



Starptautiskās programmas 

sasaiste ar publiskās diplomātijas 

programmu 

- Latvijas vērtības un 

vēstures stāsti 

- Ilgtspējīga Latvijas 

nākotne 

- Latvijas kultūras izcilības 

pasaulē 

- Simtgades svinības Baltijas 

jūras reģionā 

- Publiskās diplomātijas 

programma  

Latvijas ārpolitikas uzstādījumi: 

- ekonomiskā izaugsme, 
drošība 

- starptautiskās ietekmes 

palielināšana 

- ES vienotība un 
efektivitāte, kaimiņpolitika 

- Pozitīvas redzamības 
veidošana ārvalstīs 



Diasporas līdzdalība 

ASV, Kanāda, 
Brazīlija, Austrālija, 
Lielbritānija, Īrija, 
Vācija, Francija, 
Beļģija, Luksemburga, 
Šveice, Austrija, 
Nīderlande, Zviedrija, 
Somija, Lietuva, 
Igaunija, Dānija, 
Norvēģija, Polija, 
Ukraina, Gruzija, 
Krievija 



Diasporas līdzdalība un iesaiste 

Dziesmu svētki un festivāli Latviešu kultūras dienas Ekonomikas un inovāciju forumi Konferences, kongresi 

Lielās talkas, nometnes Pasākumi bērniem un jauniešiem Kultūra centra Brazīlijā atklāšana Latvijas karogs apceļo pasauli 



LATVIJAS STĀSTA DIMENSIJAS 



Valsts svētku galvenie vēsturiskie 

akcenti 

1919.g.pirmā 

puse: Latvijas 

pagaidu 

valdība 

(Liepāja) 

1917 1918 1919 1920 1921 

Marts: Latvijas 

apvienošanās 

un 

pašnoteikšanās 

idejas 

(Valmiera) 

Aprīlis: Pirmais 

Latgales latviešu 

kongress 

(Rēzekne) 

Novembris: 

deklarācija par 

apvienotas un 

autonomas Latvijas 

izveidošanu (Valka) 

18.novembris: 

nodibināta 

Latvijas 

Republika (Rīga) 

Janvāris: 

Neatkarības 

karš, 1.latviešu 

atsevišķais 

bataljons 

(Jelgava) 

Janvāris: 

Latvijas 

starptautiskā 

atzīšana 

Aprīlis - 

Satversmes 

sapulces 

vēlēšanas 

1918.-1920.g. Neatkarības kara spilgtākie notikumi (Cēsu 

kaujas, Bermontiāde) 



GRIBA DZIMŠANA VARONĪBA BRĪVĪBA AUGŠANA 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 



Svinību ietvara tematiskais strukturējums 

dzimšanas dienas rituāls 



• Latvijas ciltsmātes un ciltstēvi 

• Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi 

• Latvijas draugi un kaimiņi 

• Latvijas rotāšanās un dāvanu 

gatavošana 

• Latvijas dzimšanas diena un 

dāvināšanas prieks 

Programmas veidošana - pieci 

rituāla cikli 



1. Starptautiskie un nacionālie pasākumi – veido LV100 

pasākumu plānu. Īpaši tiek izcelti gada vadošās tēmas 

pasākumi. 

 

2. Nozaru pasākumi – atsevišķi pasākumi pēc nozaru 

ministriju priekšlikuma tiek iekļauti LV100 pasākumu 

plānā, pārējie  - digitālajā  LV100 kalendārā. 

 

3. Pašvaldību, NVO un vietējo kopienu pasākumi – tiek 

apkopoti digitālajā LV100 kalendārā 

SIMTGADES SVINĪBU  

NORISES TIEK ORGANIZĒTAS 

3 LĪMEŅOS: 



Simtgades svinību 

sagatavošanas komunikācija 



Būtiski: 

• Izglītojošas/ apzināšanās aktivitātes/ vēsture 

• Ikkatrs aicināts un var iesaistīties 

• Nākotnes perspektīva/ ieguldījums nākotnei 

• Uzticība/ piederība [“jā, arī es esmu Latvija”] 

• Atbildība [ģimene/valsts/paaudzes/vide/…] 



 
1. Valstiskuma apliecināšana – cilvēks jūtas piederīgs valstij, 
nevis tikai zemei; 
 
2. Pozitīvās kolektīvās atmiņas aktualizēšana un stiprināšana 
– gan sajūtu līmenī, gan racionālo argumentu līmenī; 
 
3. Atbalsta ar darbībām (gatavība darboties organizētā vai 
pašorganizētā aktivitātē), pozitīva pasīva atbalsta (sociālo tīklu 
aktivitātes) un neitrāla atbalsta veicināšana; 
 
4. Indivīda kā vērtības izcelšana; 
 
5. Akcentēt Latvijas valsts simtgades programmas un rezultātu 
ilgtspēju; 
 
6. Sniedzot informāciju plašai sabiedrībai un iesaistot dažādus 
partnerus, panākams multiplicējošs informācijas aprites efekts. 

19 

Latvijas simtgades komunikācijas pasākumu 

uzstādījumi: 



KOMUNIKĀCIJA - TONIS 

Pozitīvi provokatīva 

Prieks un pārsteigums 

Iesaistoša, uzmanību piesaistoša 

Diskusiju rosinoša 

Nezināmi, interesanti fakti 

# MAN PATĪK DZĪVOT LATVIJĀ 

# MAN PATĪK BŪT LATVIJĀ 



ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU BAGĀTĀKU 

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU GUDRĀKU 

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU UZŅĒMĪGĀKU 

ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU MĪĻĀKU 

 

Ikviens no mums ir Latvija - ar savu smaidu, balsi, 

stāju un talantu, radot mūsu valsts raksturu 

neatkārtojamu 



Piederības zīme un vēstījums 





www.LV100.lv 

http://www.lv100.lv/


https://www.youtube.com/watch?v=jLpaz3sPxN0
https://www.youtube.com/watch?v=3PGG0s2JSLo






RĪCĪBA / PIEMĒRI 







https://www.youtube.com/watch?v=rpXTdEaoN48 

https://www.youtube.com/watch?v=rpXTdEaoN48


Es radu Latviju! Es daru Latviju! Es esmu Latvija! 

Aplido, apceļo, apmīļo Latviju! 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5z9KngMrKAhUFdXIKHVrlBacQjRwIBw&url=http://www.delfi.lv/temas/liela-talka/?page=2&psig=AFQjCNHpWInd9yl4KYFaqS2n3JRh24DuFA&ust=1453984438776080


                                                

 

                                                  

Komponisti Latvijas valsts simtgadei  





Pasaulē lielākā laika banka 





 

www.LV100.lv 

LV100@km.gov.lv 

LatvijaiSimts 

LV100 

LV100 

#LV100 

 

 

 

 

 
PALDIES! 


